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Februari är snart här och vi tar sikte mot den 70:e 
upplagan av Nordens största mässa för design 
och inredning, Stockholm Furniture & Light Fair.

Under en händelserik vecka laddad med intryck 
finns det saker att se och uppleva såväl på mäss-
golvet som utanför. Input interiör bjuder här på 
en kortfattad guide till showroom, utställningar 
och andra event runt om i staden.

Håll till godo!



ÄLVSJÖ

70 000 m2 möbler och inredning står redo att 
upptäckas när Stockholm Furniture & Light Fair  
intar Stockholmsmässan. Mässan ligger i Älvsjö 
i södra Stockholm och kan lätt nås via kollektiv-
trafik. Pendeltåg mellan Stockholms Central- 
station och Älvsjö station tar ca. tio minuter  
och från Arlanda finns det direkttåg som tar  
dig till mässan. 

Mässan besöks årligen av 40 000 besökare.  
Hall A och C fokuserar på offentlig miljö och 
design och hall B offentlig miljö samt hemmiljö. 
I hall C återfinns även Greenhouse, där du får 
möta unga och oetablerade formgivare.

PÅ STAN  

För 19e året i rad arrangeras Stockholm Design 
Week. Från den 3-9 februari andas hela Stock-
holm design även utanför mässhallarna. På flera 
platser runt om i staden anordnas utställningar  
och vernissager, showroom öppnar upp och 
många mingel och fester knyter samman  
besökare från hela världen. 

För flera event behövs en personlig inbjudan 
och anmälan till arrangör. Dessa event är mar-
kerade med * på kommande sidor, kontakta 
arrangör vid intresse.
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PÅ STAN

Sthlm Design District är Stockholms största  
område med showroom för bland annat David 
design, Svensson, Inno, Nikari och många fler. 
Runt Rosenlundsgatan och Krukmakargatan  
ligger de vägg i vägg.

Den 5 februari arrangeras after fair med lättare 
mat och dryck. Bussar avgår från Stockholms-
mässan till Rosenlundsgatan.

AFTER FAIR / 5 FEBRUARI / 18.00-22.00 / ROSENLUNDSGATAN 40

SHOWROOM

Gulleds showroom på Rosenlundsg. 38 gör plats 
för en större installation tillsammans med HAY. 
Här visas också Magis och &traditions sortiment.

3-7 FEBRUARI / 08.30-18.30 / ROSENLUNDSGATAN 38

hay, magis och 
&tradition

ogeborg x 2

SHOWROOM

På bottenplanet av Fatburen, den omvandlade 
gamla korvfabriken i hjärtat av södermalm, finns 
Blå Station, Zero, Källemo och String med ett 
gemensamt showroom. De håller öppet dag- 
tid måndag till fredag under mässveckan.  

Den 6 februari arrangeras den årliga  
festen Sill & Design.*

6 FEBRUARI / 17.00-23.00 / SÖDERMALMSALLÉN 36

design i fatburen

SHOWROOM

Med ett helt nyöppnat showroom på Rosen-
lundsgatan 54 bjuder Horreds in till after fair.

5 FEBRUARI / 18.00-22.00 / ROSENLUNDSGATAN 54

after fair hos horreds

SHOWROOM

Ogeborg visar årets nyheter på Stockholm  
Furniture Fair samt i sitt showroom på Maria  
Skolgata 81.

3-7 FEBRUARI / 08.00-17.00 / MARIA SKOLGATA 81



gärsnäs showroom
SHOWROOM

I Brandenburgska huset på Skeppsbron 30  
huserar Gärsnäs som håller sitt showroom  
öppet under hela veckan.  

3-7 FEB / 09.00-17.00 / 8 FEB / 10.00-16.00 / SKEPPSBRON 30

MUSEUM

Upptäck utställningarna på Sveriges största 
konst- och designmuseum, Nationalmuseum. 

Februari ut visas bland annat Hella Jongerius - 
Breathing Colour, en visuell installation om färg, 
form och vad olika material gör med vår färg-
upplevelse. Utställningen premiärvisades 2017 
på Design Museum i London och året därpå i 
Rotterdam på Museum Boijmans Van Beuningen.

TIS-ONS / 11.00-19.00 / TORS / 11.00-21.00 
FRE-SÖN / 11.00-19.00 / SÖDRA BLASIEHOLMSHAMNEN

hella jongerius på
nationalmuseum

SHOWROOM

Vitra och Artek presenterar en ny utställning i 
sitt showroom. En utställning som efter mäss-
sans slut öppnar upp som coworking space för 
allmänheten.

4-7 FEB / 08.00-19.00 / 8 FEB / 10.00-17.00 / BONDEGATAN 21

c/o vitra

UTSTÄLLNING

I det gamla riksarkivet från 1890 har Le Klint, 
Ariake, 2016/Arita och Friends & Founders gått 
ihop och skapat utställningen The Archive. Ut-
ställningen öppnas på tisdagskvällen och pågår 
till och med fredag.

ÖPPNING* / 4 FEBRUARI / 19.00-22.00 / BIRGER JARLS TORG 2A 
UTSTÄLLNING / 5 FEB-6 FEB / 10.00-20.00 / 7 FEB / 10.00-17-00

the archive
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EVENT

Inredningsarkitektur.se i samarbete med Stolab  
ställer till med fest i nyöppnade skateboardpar-
ken P.U.S.H i Gallerian, ritad av White arkitekter. 
Kvällen bjuder på talare, dryck, musik och mingel.

6 FEBRUARI / 18.00-21.00 / HAMNGATAN 37

into the future



swedese

bouroullec och iittala

SHOWROOM

I en kulturminnesskyddad byggnad på Malm-
torgsgatan 5 huserar Swedese. På tisdagskvällen 
bjuder de in till sin årliga after fair.*

4 FEBRUARI / 18.00-21.00 / MALMTORGSGATAN 5 

gubi at six
EVENT

Under mässveckan huserar Gubi på Hotel At Six 
vid Brunkebergstorg. Tisdag-torsdag bjuder de 
in till after fair.

4-6 FEBRUARI / 16.00-20.00 / BRUNKEBERGSTORG 6

UTSTÄLLNING

Iittala presenterar utställningen Imperfections 
av Ronan och Erwan Bouroullec som fokuserar 
på förhållandet mellan det perfekta och imper-
fekta i natur och design.

5-8 FEBRUARI / 11.00-16.00 / KUNGSTRÄDGÅRDEN 3

UTSTÄLLNING

Flokk bjuder in till kvällsmingel i sitt showroom 
med utställningen Education Reimagined, där 
unga formgivare från det schweiziska konst-  
och designuniversitetet ECAL tolkat framtidens 
utbildningsmiljöer.*

Utställningen pågår tisdag till fredag.

AFTER FAIR / 5 FEBRUARI / 17.00-22.00 / SMÅLANDSGATAN 7

education reimagined
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UTSTÄLLNING

Under Stockholm Design Week öppnar utställ-
ningen Ung Svensk Form 2020. Här visas unga 
svenska formgivares verk inom allt från produkt- 
design till konsthantverk. Utställningen är en 
samproduktion mellan ArkDes och Föreningen 
Svensk Form.

UTSTÄLLNING / 4 FEBRUARI-22 MARS / EXERCISPLAN 4

ung svensk form



SHOWROOM

Botanisera bland nyheter från Lammhults,  
Abstracta, Fora Form, Morgana och Ragnars.  
Den 6 februari arrangeras after fair mingel  
i deras gemensamma showroom.*

6 FEBRUARI / 18.00-22.00 / ADOLF FREDRIKS KYRKOGATA 15

UTSTÄLLNING

Menu och Dux har i samarbete med Norm Ar-
chitects skapat The Sculptor’s Residence, en 
utställning som ryms i en lägenhet, där ett hem 
och konstnärsateljé visualiseras.

4-7 FEB / 09.00-18.00 / 8 FEB 10.00-16.00 / NORRLANDSGATAN 24

the sculptor’s
residence

SHOWROOM

1 000 m2 inredning och 34 varumärken under  
ett och samma tak, det är Studio B3. Utöver de 
vanliga öppettiderna måndag till fredag välkom- 
nar Studio B3 till två kvällsaktiviteter. På tisdagen 
står Mingle & Music på schemat och på torsdag 
är det after fair och en drink innan kvällens  
aktiviteter som gäller. 

MINGLE & MUSIC / 4 FEB / 18.00-22.00 / BARNHUSGATAN 3 
AFTER FAIR / 6 FEB / 17.00-21.00 / BARNHUSGATAN 3

mingle & music

BUTIK

Kasthalls flagship store och showroom har öppet 
hela veckan och visar en utställning signerad 
Lotta Agaton.

5-8 FEBRUARI / 10.00-18.00 / INGMAR BERGMANS GATA 4

kasthall

SHOWROOM

EFG och Savos nyheter visas i år i deras helt nya 
showroom. Under onsdagskvällen bjuder de in 
till invigning.*

5 FEBRUARI / 18.00 / JAKOBSBERGSGATAN 22

grand opening  
hos efg och savo



BUTIK

I Carl Hansen & Søns flagship store på Karlavä-
gen 76 möts vi av danska inredningsklassiker 
signerade Hans J. Wegner, Børge Mogensen, 
Arne Jacobsen, Poul Kjærholm med flera. 350 
m2 tidlöst hantverk.

MÅNDAG-FREDAG / 10.00-18.00 / LÖRDAG / 11.00-16.00 SHOWROOM

Med en ny utställning i sitt showroom bjuder 
Montana och Erik Jørgensen in till cocktail party 
med mingel, mat, musik och möjlighet att upp-
täcka årets produktnyheter.

4 FEBRUARI / 18.00-20.00 / SIBYLLEGATAN 21

cocktail party

carl hansen & søn

UTSTÄLLNING

Över 120 objekt ritade av Mattias Stenberg ställs 
ut i samarbete med Stockholms Auktionsverk. 
Föremålen har producerats exklusivt för utställ-
ningen och kommer sedan att auktioneras ut.

3-8 FEBRUARI / NYBROGATAN 32

mattias stenberg 
c/o stockholms 
auktionsverk

SHOWROOM

Mobile Box Agency öppnar dörrarna till sitt 
showroom och visar årets nyheter från Adea, 
Kristalia, Foscarini och Porada.

4-7 FEB / 10.00-19.00 / 8 FEB 10.00-15.00 / SIBYLLEGATAN 19

mobile box agency

SHOWROOM

Asplund firar 30 år och visar årets nyheter ex-
klusivt i sitt showroom som håller öppet hela 
veckan. Under torsdagskvällen bjuder de in till 
sin årliga fest.

AFTER FAIR / 6 FEBRUARI / 18.00-21.00 / SIBYLLEGATAN 31

asplund jubilerar



SHOWROOM

Välkommen till Sveavägen 145 och Input interiörs 
showroom i Stockholm. Inspireras av kreativa 
inredningslösningar och få vägledning genom 
marknadens bredaste sortiment för kontor och 
näringsliv, hotell och restaurang, skola och ut-
bildning samt vård och omsorg. 

MÅNDAG-FREDAG / 08.00-17.00

välkommen
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MUSEUM

Möbeldesignmuseums utställning Female Traces 
presenterar 60 kvinnliga formgivare, pionärer 
från tidigt 1900-tal till unga uppkommande 
idag. Utställningen pågår februari ut.

4-7 FEB / 10.00-20.00 / 8-9 FEB / 11.00-17.00 / MAGASIN 6

female traces

BAR

Alma Trägårdh är Stockholm Design Weeks of-
ficiella bar. Baren öppnades 2019 och har fått 
sitt namn efter textil- och bildkonstären Göta 
Trägårdh som tillsammans med Anders Beckman 
grundade Beckmans designhögskola.

4-5 FEB / 18.00-00.00 / 6-7 FEB / 18.00-01.00 / NYBROGATAN 8

UTSTÄLLNING

Hos Finlandsinstitutet arrangeras utställningen 
Wild at Heart - en samling av modern finsk de-
sign och konst. Utställningen är sammansatt av 
formgivaren Tero Kuitunen och ledorden är ori-
ginalitet, djärvhet och livfull färg. Utställningen 
har visats i Wien och Budapest och kommer efter 
Stockholm åka vidare till Tokyo och Helsingfors.

5-7 FEB / 11.00-17.00 / 8 FEB / 11.00-15.00 / SNICKARBACKEN 4

UTSTÄLLNING

En utställning där formgivaren Alexander Lervik 
undersöker gränsen mellan konst och design. 
Möblerna som utställningen resulterat i visas på 
Sven-Harrys konstmuseum.

4-5 FEB / 11.00-19.00 / 6 FEB / 11.00-21.00 
7 FEB / 11.00-19.00 / 8-9 FEB / 11.00-17.00 / EASTMANVÄGEN 10

alma trägårdh

wild at heart
Imaginations x12



följ via instagram
UPPDATERINGAR  

Input interiör rapporterar från Stockholm.  
Följ via Instagram @inputinterior och ta del av 
mässrapporten på facebook.com/inputinterior. 

Officiella konton är @sthlmfurnfair samt  
@stockholmdesignweek.


